AJUDES A LES EMPRESES - ANY 2021

PRESTACIÓ MÍNIMA GARANTITZADA PER
LES PERSONES QUE REALITZEN UNA
ACTIVITAT PER COMPTE PROPI

Els compte propi tenen dret a percebre una prestació mensual a càrrec del
Govern d'Andorra si es troben en algun dels supòsits previstos. A més, en cas
de rebre aquesta prestació, poden sol·licitar la suspensió temporal o la
reducció de la cotització a la CASS.

Beneficiaris

Vigència
De l'1 de juliol 2021
Fins que Govern declari
la fi de l'emergència
sanitària i, com a
màxim, fins a 31 de
desembre 2021.

Regulació
Llei 17/2021, del 17 de
juny,
de
noves
mesures excepcionals i
urgents per la situació
d’emergència sanitària
causada
per
la
pandèmia del SARSCoV-2.

Les persones que realitzen una activitat per compte
propi, donades d'alta abans de l'1 de juliol de 2021,
tenen dret a percebre una prestació mensual a
càrrec de Govern sempre que es trobin en algun
dels supòsits següents:
Que la seva activitat principal hagi estat suspesa
obligatòriament per decret del Govern.
Que estiguin afectades per impediments que
impactin negativament i de manera substancial
en el normal desenvolupament de la seva
activitat principal, en mèrits de les limitacions o
restriccions derivades de les mesures dictades,
a nivell nacional i internacionals, en el marc de la
situació d’emergència sanitària i que tinguin una
afectació en l’activitat principal. Aquestes
activitats es determinen per part de Govern
mitjançant Decret.
El Govern ha publicat el Decret 272/2021, de l’1 de
setembre del 2021 pel qual s'entenen activitats
afectades per aquests impediments:
Agències de viatges.
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Queden exclosos:
Els administradors de societats.
Excepte que siguin professionals que duguin
a terme la seva activitat de manera efectiva a
través d’una societat mercantil de la qual
siguin els administradors.
Les persones que tinguin deutes amb
l'Administració Pública, llevat que estiguin en
curs de regularització.
La persona que gaudeix d’una prestació
econòmica (incapacitat temporal, descans per
maternitat, paternitat...) fins que no s’hagi
acordat la seva alta mèdica o hagi finalitzat el
període de descans.

Prestació mínima
La prestació reconeguda és de:

* Els compte propi que al mateix temps, durant el
mes anterior, siguin assalariats per compte d’una
altra empresa o pensionistes i percebin una pensió
o un salari global o, en cas que es trobi afecte a les
mesures de STCT o RJL i cobrin una prestació, no
poden percebre per tots aquests conceptes una
quantitat acumulada superior a la que els
correspondria com a prestació mínima.
Aquestes prestacions són a càrrec de Govern i són
satisfetes directament per part de la CASS a les
persones que realitzen una activitat per compte
propi.
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Tramitació
Sol·licitud telemàtica a
través de la web de la
CASS*:
Tràmit
seguretat
(cass.ad)

mesures
social

*No és necessari disposar de cap
tipus de certificat digital i es
recomana la utilització dels
navegadors Chrome, Safari o
Firefox

Seguretat social i retencions
El Govern assumeix el pagament a la CASS de la
cotització a la branca general (10%) d'aquestes
prestacions.
Aquestes prestacions no cotitzen a la branca de
jubilació.
La prestació de les persones que realitzen una
activitat per compte propi és una quantitat neta
no subjecta a cap tipus de retenció.

A tenir en compte
La sol·licitud s’entén autoritzada tàcitament a
partir del moment en què es presenta prop de
la CASS i pren efecte per a la mensualitat natural
completa en què hagi estat formulada.
L’autorització té una vigència màxima de 2
mesos. Una vegada transcorregut aquest
termini s’ha de presentar una nova sol·licitud
per continuar percebent la prestació.
El Ministeri en matèria d'Economia pot:
Verificar el compliment dels requisits
establerts sol·licitant més informació.
Revocar amb efectes retroactius la prestació
autoritzada tàcitament i reclamar el
pagament de l'import indegut.
Existència d'un règim sancionador.

Documentació
Declaració responsable
indicant el supòsit que
fonamenta
la
seva
sol·licitud
i
el
compliment
dels
requisits
que
se’n
deriven:
No
deutes
amb
l'Administració
Pública.
Que
l’activitat
declarada a l’efecte
de determinar el
supòsit
de
concessió,
és
la
seva
activitat
principal.
Autorització a la
CASS i al Ministeri
d'Economia
per
l'intercanvi
de
dades
entre
administracions.

Contacta'ns
ESTEM AQUÍ
Prat de la Creu, 8
AD500 Andorra la Vella
Principat d'Andorra

TRUCA'NS
Telèfon: +376 80 92 92
Fax: +376 80 92 93
email: ccis@andorra.ad
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